
 

És l'obra més important de l'escriptor valencià Joanot Martorell i està considerada la millor novel·la de 

cavalleries en la nostra llengua. Sembla que fou escrita entre el 1460 i el 1468, fou publicada a València l'any 

1490 i reeditada a Barcelona el 1497. Les traduccions al castellà i a l'italià no es feren esperar. 

 

 
 

2.- Itineraris de Tirant lo Blanc 

 
tots els habitants de la zona. Després torna a Constantinoble, que lliura definitivament dels invasors. Finalment 

es casa amb la filla de l'emperador, la princesa Carmesina, que havia intentat seduir des de la seva arribada. El 

matrimoni mor poc després; Tirant víctima d'una malaltia  i Carmesina de dolor per la mort del seu marit. 

Al costat de l'acció militar de Tirant corre l'acció amorosa; acció amorosa no únicament de Tirant i Carmesina 

sinó la dels altres personatges: la de Diafebus i Estefania, la de l'emperadriu i Hipòlit, la de l'emperador i les 

donzelles del palau, la del príncep Felip amb Ricomana i les extraordinàries col·laboracions de Plaerdemavida 

i els entrebancs de la Viuda Reposada. Aquesta multiplicitat d'accions manté el lector sempre atent i evita 

caure en l'avorriment que podrien provocar alguns capítols massa feixucs, a causa dels convencionalismes 

retòrics de l'època. 

 

1.- Autoria 
S'ignora si Joanot Martorell en morir havia acabat la seva obra; el que es 

pensava és que quan es publicà a València el 1490 fos més o menys 

retocada per Martí Joan de Galba, segons deia el colofó de l'obra. El 

filòleg Joan Coromines opinava que la intervenció de Galba es va limitar 

a: 

 

 Interpolar algun episodi durant l'estada de Tirant a l'Imperi Grec.  

 Refer alguns capítols de l'estada del protagonista a Barbària.  

 Ampliar l'epíleg.  

 Dividir el text en capítols als quals posà títol.  

És a dir, el possible treball de Galba hauria sigut, segons Coromines, el 

d'un "polidor" que en cap moment no alterà de manera substancial el 

contingut de la novel·la. 

L'única relació que Martí Joan de Galba hauria tingut amb l'obra hauria 

estat el pagament per l'empenyorament en què la deixà Martorell, perquè 

en realitat Galba era només un prestador de diners i, segons sabem, no 

era cap literat. 

 La novel·la s'inicia amb les aventures 

del cavaller ermità Guillem de Vàroic, 

el qual rep la visita de Tirant, que es 

dirigeix a un torneig amb motiu de les 

noces del rei d'Anglaterra i del qual serà 

l'absolut guanyador. 

Alliçonat per l'ermità sobre la cavalleria, 

Tirant marxa amb els seus 

acompanyants a França i més tard a 

Sicília, per alliberar Rodes del setge 

dels turcs. Després, és cridat a 

Constantinoble on Tirant arriba a ser 

cap dels exèrcits bizantins, que també 

intenten evitar ser envaïts pels turcs. Un 

naufragi el duu al Nord d'Àfrica, on 

passarà una sèrie d'aventures  que  el  

faran  passar  de presoner a evangelitzar 
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3.- Modernitat de l'obra  

Tirant lo Blanc és la primera novel·la dins de la literatura universal on apareix un heroi de ficció de "carn i ossos". Es a 

dir, personatges quotidians, amb sentiments i defectes. L'obra és el resultat de la suma de moltes novel·les, vertebrades 

per la presència del protagonista, per una llengua comuna i per una visió totalitzadora del món. I, de la mateixa manera, 

podem parlar del trencament que el Tirant representa respecte de la narrativa anterior. En efecte, suposa l'abandó gairebé 

definitiu dels ideals medievals (religió, cavalleria) i l'apropiació ràpida dels ideals burgesos (plaer, raó, humor) per la 

qual cosa no podem considerar Tirant  com un llibre de cavalleries convencional. 

Un altre signe de modernitat és, com en Curial e Güelfa, l'explicitació dels fets mitjançant la lògica i la raó i no 

mitjançant la fe i els seus misteris. Així, la novel·la és un compendi extraordinari d'estratègia militar i d'utilització 

científica dels elements de la naturalesa. 

Més importants que les escenes de batalles, són les escenes de la vida diària, en les quals els protagonistes es mostren tal 

i com són, amb tota la senzillesa i espontaneïtat. Aquestes escenes vénen recolzades en el sensualisme, amb incursions 

freqüents en l'erotisme, i per l'alternança narració-diàleg. La narració en tercera persona i els diàlegs respon a la voluntat 

per part de l'autor de crear una atmosfera de versemblança mitjançant la rapidesa, l'expressivitat, la ironia i la naturalitat. 

Com a nota anecdòtica però transcendent, en el Quixot de Miguel de Cervantes, el Tirant el Blanc és un dels llibres que 

el barber i capellà del poble d'en Quixot salven de la crema de la biblioteca. 

4.- Personatges 
 

Tirant lo Blanc: un gran cavaller, valent, fort i molt hàbil amb les armes, que planta cara a les situacions més arriscades 

i perilloses, lluitant a les batalles amb enginy i justícia. És un personatge molt amable i educat, que defensa el seu honor 

amb totes les seves forces. Però en el terreny amorós es mostra bastant tímid i vulnerable, i sovint aquest enamorament li 

porta conseqüències a la seva pròpia vida.  
  

Carmesina: és un personatge d'una gran bellesa amb un sol objectiu, conservar la seva virginitat. Té una bellesa 

singular , amb la qual Tirant es va enamorar completament d'ella, però de vegades es deixa endur molt fàcilment per les 

influències dels altres.  
 

Diafebus: és un cavaller culte prestigiós i fidel. És amic íntim de Tirant i el seu propi cosí, company d'armes. Es va 

casar amb Estefania, filla del duc de Macedònia.  
 

Estefania: donzella de Carmesina i íntima amiga, esposa de Diafebus.  
 

Emperador: és l'amo de l'Imperi de Constantinoble. Home molt culte i educat, però no se'n adona del què passa al seu 

voltant i acaba morint de pena per Tirant i Carmesina.  
 

Emperadriu: és una persona molt noble i honesta, molt respectuosa amb la gent i molt amable en uns certs àmbits, ja 

que amaga al seu marit la seva relació amorosa amb Hipòlit.  
 

Hipòlit: és un personatge bastant insegur amb sí mateix, jove, s'expressa amb un llenguatge culte i ben refinat. Ell 

mateix va ser qui va declarar el seu amor a l'Emperadriu.  
 

Plaerdemavida: és amiga de la princesa Carmesina i també la seva donzella. És una persona molt intel·ligent i sincera, 

que fa tot el possible per ajudar a Tirant  a seduir a Carmesina.  
 

Viuda Reposada: és una persona odiosa, ja que intenta fer impossibles els amors de Tirant amb Carmesina, perquè està 

enamorada d'ell, i intenta distanciar-los amb enganys.  

 

5.- Llenguatge 
 

La llengua que utilitza Martorell és precisa i preocupat per l'estil. En alguns fragments militars, notem un detallisme 

extrem. La llengua i l'estil s'adeqüen perfectament al to dels episodis que es narren: des del greu i seriós de les escenes 

cavalleresques i militars, fins al fresc, viu i intencionat dels episodis més humorístics o eròtics. 

Tots els estudiosos de l'obra han destacat que hi ha dos estils bàsics, que es van alternant al llarg de la novel·la: d'una 

banda, tenim un estil retòric, culte i solemne. En aquests fragments (que solen coincidir amb parlaments llargs de 

personatges, lamentacions en veu alta, exhortacions a la batalla...). Però trobem al costat d'aquest estil un llenguatge 

viu, curt espontani, col·loquial. Sovint correspon a diàlegs entre personatges en situacions quotidianes. És en 

aquest pla que trobem expressions casolanes, refranys... que donen a la novel·la una sensació de proximitat 

amb el lector modern. 
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